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Edital nº 07/2017 - Monitoria voluntária 

 

   O UNIFACEX, mantido pelo Centro Integrado Para Formação de Executivos – CIFE, com sede em 

Natal/RN, nos termos de seu Regimento Interno, torna público o Edital de Monitoria na modalidade voluntária 

em seu Curso de Graduação Enfermagem, cria vagas para o seu o programa de monitoria em 2017.2, bem 

como define os critérios de seleção de discentes. 

 

 

1. Objetivo da Monitoria Voluntária: 

Desenvolver as seguintes atividades de Ensino e extensão: Acompanhar as atividades do docente da 

organização na execução de atividades acadêmicas e de extensão no período 2017.2 (Dar suporte ao 

professor em sala de aula realizando aplicações de exercício, suporte nas atividades laboratoriais, divulgação 

por e-mail dos resultados, visitas técnicas, lista de exercícios, gabaritos e relatórios das atividades de 

monitoria entre outras atividades acadêmicas a serem orientadas pelo professor responsável pela disciplina). 

 

OBS: O Monitor da disciplina será certificado e poderá se valer disto para computar 30 horas de 

atividades complementares.  

 

2. Requisitos mínimos para participação: 

 Ter cursado a disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem I e II; 

 Ter cursado a disciplina de Riscos e agravos à saúde do adulto.  

 Ter cursado a disciplina de Anatomia Humana; 

 Ter cursado a disciplina de Fundamentos da Investigação Científica; 

 Ter índice de Desempenho Acadêmico superior a 7,0; e  

 Ter disponibilidade mínima para o exercício da monitoria voluntária, contemplando 04 horas 

semanais. 

 Não está reprovado na disciplina a qual se candidata. 

 

3. Número de vagas: 

Disciplina  Docente Vagas 

Semiologia e semiotécnica I e II  Rafaela Costa, Tayssa Suelen e Andressa Mônica. 08 
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Anatomia Humana Maria Luzia 06 

Alta complexidade Luzia Kelly e Andressa Mônica 03 

Trabalho de Conclusão de Curso I Tayssa Suelen 01 

 

 

4. Processo Seletivo: 

1ª etapa (eliminatória): avaliação do currículo e do histórico. 

2ª etapa (classificados na 1ª): prova de conhecimentos sobre a disciplina conforme ANEXO I. 

 

 

5. Prazos: 

Período de inscrição: de 10 de Agosto a 25 de Agosto. 

Documentação exigida: currículo resumido e preencher a ficha de inscrição. 

Local da inscrição: Coordenação de enfermagem com as secretárias 

Data da seleção da 2ª etapa: conforme ANEXO I 

Horário e Local da prova de conhecimentos: Conforme ANEXO I 

Conteúdo para Prova: ANEXO II 

Ficha de inscrição: ANEXO III 

 

 

 

 

Natal, 10 de Agosto de 2017. 
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ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DO EDITAL 

 

Observação1: A prova teórica de Semiologia e Semiotécnica I e II e de TCC I terá duração de 40 minutos.  

Observação2: Para a prova prática, faz-se necessário que o aluno esteja com vestimentas brancas e sapatos 

fechados, de acordo com o que rege a norma do laboratório. 

 

 

 

 

 

 

DATA  ATIVIDADE LOCAL 

10/08 a 25/08 
09h as 21h 

Inscrição na seleção de monitoria. Coordenação de enfermagem 

28/08 
 

Resultado da 1ª etapa. Mural da coordenação e AVA. 

 
31/08 
18h 

Prova específica (teórico) de Semiologia e 
Semiotécnica I e II. 

 
SALA A DEFINIR – Será avisado 
tempestivamente 

Prova específica (teórico) de Riscos e 
agravos à saúde do adulto 

Prova teórica de TCC I 

06/03  
18h 

Prova específica (prática) de Anatomia Laboratório de Anatomia Humana 

 
01/09 

14:30h 

Prova específica (prática) de Semiologia e 
Semiotécnica I e II. 

 
Laboratório de Semiologia 

Prova específica (prática) de Riscos e 
agravos à saúde do adulto 

04/09 
 

Resultado da 2ª etapa de todo o processo 
seletivo. 

Mural da coordenação e AVA. 

05/09  
17h 

Reunião com os selecionados  Coordenação de enfermagem 
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ANEXO II 
 
CONTEÚDO PARA PROVA DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA I e II: 

 Administração de medicamentos. 
 Assistência de enfermagem a necessidades nutricionais. 
 Assistência de enfermagem as eliminações vesicais e intestinais. 
 Avaliação clínica no adulto. 
 Sinais Vitais. 
 Assistência de enfermagem aos curativos e feridas. 

 
CONTEÚDO PARA A PROVA DE FUNDAMENTOS DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

 ABNT para referências 
 ABNT para citações 
 Introdutório à pesquisa: metodologia, objetivo, justificativa, problema. 

 
CONTEÚDO PARA A PROVA DE ANATOMIA HUMANA 

 Ossos 
 Músculos  

 
CONTEÚDO PARA A PROVA DE ALTA COMPLEXIDADE 

 Enfermagem na atenção aos riscos e agravos à saúde da criança e do adolescente: 

 Sistematização da assistência de enfermagem no perioperatório. 

 Estrutura de C.C: RDC 50/portaria 2616 e arquitetura do C.C. 

 Estrutura física e equipamentos do bloco cirúrgico e SRPA: Lavagem das mãos simples e 
com degermação; Paramentação cirúrgica; Instrumental cirúrgico e seu preparo/tempos 
cirúrgicos  

 Anestesia em centro cirúrgico e os cuidados da enfermagem. 

 SRPA: escore de Aldrete e Bromage; 

 Cirurgia Segura. 

 Fluxo e estrutura do CME: Processo de esterilização: limpeza de artigos desinfecção; 
Preparo,secagem e embalagens; Métodos de esterilização validação do processo de 
esterilização; Critérios para aquisição de materiais, insumos e equipamentos limpeza do 
CME; Biossegurança no CME e NR 32. 

 Sistematização da Assistência de enfermagem ao RN de alto risco: avaliação sistemática 
(avaliação física; cuidados c hidratação/nutrição/termorregulação/proteção contra infecção/ 
administração de fármacos/assistência ventilatória (invasiva e não-invasiva/  cuidados com 
cateteres, sondas e drenos)  

 Sistematização da Assistência de Enfermagem de enfermagem na hospitalização da 
criança: cuidados gerais, higiene, segurança, exames, administração de medicamentos, 
equilíbrio hídrico, função respiratória, nutrição e eliminação. 

 Sistematização da Assistência de enfermagem na PCR/RCP em pediatria (AHA, 2015). 
 

 Enfermagem na atenção aos riscos e agravos da saúde do adulto e idoso 

 Estrutura e funcionamento de uma  Unidade de Terapia Intensiva; 
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 Biossegurança:  Medidas de Controle de Infecção/Tipos de precauções e  suas indicações de 
uso; Equipamentos de Proteção Individual- EPI´s e seus usos; 

 Segurança do paciente; 

 Sistematização da Assistência de enfermagem ao paciente crítico: 
 Cuidados com tubos, sondas, cateteres venosos centrais e drenos; 
 Cuidados com equipamentos de monitorização  hemodinâmica invasiva e não-invasiva; 
 Princípios da Ventilação Mecânica invasiva; 
 Distúrbios ácido-básicos/gasometria arterial; 
 Noções de ECG; 
 PCR/RCP – Suporte Básico e Avançado de Vida. 
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ANEXO III 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Edital nº 07/2017.2 – Monitoria Voluntária 

 

  Candidato  (a): 

 

   

E-mail:                                                                                 

Telefone: 

 

 

Período do Curso:                                                                                 

 

 

 

   

  Disciplina a que concorre:                                                                                 

 

   

 

Natal, _____ de _________________ de 2017. 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________ declaro estar ciente de 

todas as condições de participação constantes no Edital nº 07/2017.2. 

 

  

 

 


